Przedszkola wznawiają
działalność

Strona 3

Placówki przedszkolne w gminie Leśna przygotowują się do rozpoczęcia zajęć z dziećmi. Więcej
szczegółów na stronie 3.

Odpady komunalne

Strona 8, 9, 10

Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Strona 13
Obiekty sportowe
udostępnione mieszkańcom

Ośrodek Kultury i Sportu udostępnił mieszkańcom
swoje obiekty sportowe w Leśnej. Regulaminy na
stronie 13.
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Dobry znak – brak
nowych zakażeń!
14 marca 2020 r. Leśną obiegła
wiadomość o pierwszej osobie
zakażonej koronawirusem. Choroba, którą powoduje wirus – COVID-19 dotknęła w sumie 15 osób
z terenu Gminy Leśna, a kwarantanną objęto 50 osób.

Żródło: Przegląd Lubański

Nasi strażacy – pełni
poświęceń i wyrzeczeń
W dniu święta patrona strażaków św. Floriana,
4 maja 2020 r. o godzinie 17:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla w Leśnej odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków ochotników z naszej gminy.
Dla podniesienia rangi uroczystości
wystawione zostały poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych w Pobiednej, Złotnik Lubańskich
i Świecia. W uroczystości udział wzięły
również władze samorządowe Leśnej.
Mszy przewodniczył i homilię wygłosił
ks. proboszcz Grzegorz Niwczyk – kapelan strażaków w powiecie lubańskim.
Pragniemy podziękować za opatrzność bożą i szczęśliwe powroty z akcji
oraz modlić się za przyczyną św. Floriana,
aby otaczał on swoją opieką strażaków
i ich rodziny – mówił podczas mszy

św. ks. proboszcz. Modlitwa była również za dusze zmarłych strażaków
i ustąpienie epidemii koronawirusa.
Po zakończeniu Mszy Świętej głos
zabrał Burmistrz Leśnej, który podziękował strażakom za ich trud i ofiarność
podczas działań ratowniczo-gaśniczych
i różnego rodzaju klęsk żywiołowych.
Ze względu na sytuację epidemiczną
obecność strażaków w kościele została
ograniczona wyłącznie do kilkuosobowych delegacji z poszczególnych OSP.
(ZS)

Jak na tak małą gminę mieliśmy
bardzo wysoki wskaźnik osób chorych. Wszystkie służby, a przede
wszystkim mieszkańcy zastosowali
się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa
Zdrowia. W efekcie otrzymywaliśmy pozytywne komunikaty o sukcesywnie pomniejszającej się liczbie
chorych. Ostatecznie w przeciągu
niemalże dwóch miesięcy kwarantannę odbyło około 320 osób
(kwarantanna rządowa lub wynikająca z polecenia Sanepidu).
6 maja otrzymaliśmy bardzo pozytywną informację o braku osób
chorych z terenu gminy Leśna.
Na dzień 11 maja 2020 roku sytuacja na terenie powiatu lubańskiego uległa poprawie do tego
stopnia, że na całym jego terenie nie ma przypadków zakażeń,
a wszystkie osoby chore na COVID-19 wyzdrowiały. Stało się to
dzięki rzetelnemu wywiązywaniu
się mieszkańców z nakazów Ministerstwa Zdrowia udało się wygasić
ognisko zakażenia w gminie Leśna.
Bardzo odpowiedzialnie mieszkańcy
podeszli do ograniczenia kontaktu
z innymi osobami, wywiązywania się z obostrzeń kwarantanny.
W tym trudnym dla wszystkich
czasie po raz kolejny wykazaliśmy wielką empatię i solidarność.
Społecznicy, z własnej inicjatywy,
rozpoczęli szycie i bezpłatną dys-

trybucję maseczek wśród mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne we współpracy z pracownikami
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Leśnej dostarczali żywność osobom przebywającym w kwarantannie lub osobom samotnym.
Trudno jest dziś wymienić wszystkich, którzy z własnej woli rozpoczęli niesienie pomocy innym, ale
należą im się wielkie słowa uznania.
Brak osób zakażonych koronawirusem nie oznacza jednak, że
wirus w naszym regionie został
wyeliminowany. Choroba może
przebiegać bezobjawowo, a osoby
bez występujących objawów nadal mogą zarażać koronawirusem.
Zakażanie powoduje głównie chorobę układu oddechowego podobną
do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – trudności z oddychaniem.
Mogą wystąpić również bóle mięśni,
ból gardła oraz utrata smaku lub zapachu. Dzieci mają podobne objawy
jak dorośli i na ogół mają łagodną chorobę. Aby chronić się przed
infekcją należy często myć ręce,
unikać dotykania twarzy i utrzymywać dystans (więcej niż 2 metry) w kontakcie z innymi osobami.
Bardzo dobra informacja o ozdrowieniu wszystkich osób z terenu
powiatu oraz znoszeniu kolejnych
obostrzeń przez Ministerstwo
Zdrowia może wywołać wśród ludzi lekceważenie wprowadzonych
ograniczeń i zasad bezpieczeństwa.
Dlatego też przypominamy
o nich i prosimy o zachowanie
wszelkich środków ostrożności.
Elżbieta Kwiatkowska
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Kronika Policyjna

2 kwietnia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej w wyniku
podjętych działań zatrzymali 47-letniego mężczyznę, nieposiadającego
stałego miejsca zamieszkania, który
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w związku z zasądzoną przez
sąd karą bezwzględnego pozbawienia
wolności. Mężczyzna bezpośrednio
po zatrzymaniu trafił do aresztu. Po
kilku godzinach od jego zatrzymania
do Komisariatu Policji w Leśnej zgłosił się 42-letni mężczyzna, również nie
posiadający stałego miejsca zamieszkania, który chciał uzyskać informację
o dalszym losie zatrzymanego kolegi.
Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach uzyskano informację,
że również on jest poszukiwany przez
sąd w związku z zasądzoną karą pozbawienia wolności. Podobnie jak jego
poprzednik trafił do aresztu, gdzie będzie odbywał zasądzony wyrok.

9 kwietnia br. w Wolimierzu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej
podjęli interwencję wobec mieszkańca
opisanej miejscowości, który – według
zgłoszenia nietrzeźwy miał wszcząć
awanturę wobec członków rodziny
oraz niszczyć ich mienie. Na miejscu
funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie, zastając 34-letniego mężczyznę, który w trakcie interwencji swoją
agresję próbował wyładować na interweniujących policjantach. Każde tego
typu zachowanie, które jednocześnie
wyczerpuje znamiona przestępstwa,
spotyka się z natychmiastową reakcją, której doświadczył zatrzymany
na miejscu mężczyzna. W związku ze
znieważeniem funkcjonariuszy trafił
on do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał opisane wyżej
zarzuty. Za popełnione przestępstwa
znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych, grozi kara do
jednego roku pozbawienia wolności.

17 kwietnia br. w Leśnej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży
mienia 34-letniego mieszkańca miejscowości, wraz z 47-letnią mieszkanką
Smolnika. Przygotowane do wywiezienia mienie pochodzące z czynu zabronionego zostało ostatecznie wycenione
na ponad 10 tysięcy złotych. W wyniku
podjętych przez funkcjonariuszy czynności dowodowych w sprawie ustalono,
że zatrzymany mężczyzna działając
w podobny sposób dokonał ponadto
jeszcze czterech innych przestępstw na
terenie ogrodów działkowych w Leśnej
oraz w Miłoszowie. Zatrzymanemu mężczyźnie ogłoszono łącznie pięć zarzutów
kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz
usiłowania kradzieży z włamaniem. Za
popełnienie powyższych przestępstw
zatrzymanemu grozi teraz kara do 10
lat pozbawienia wolności.

14 kwietnia br. w Wolimierzu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej
zatrzymali 38-letniego mężczyznę,
który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. W trakcie czynności
funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna
posiada aktywny zakaz sądowy kierowania wszelkimi pojazdami. Za niestosowanie się do wyroku sądu zatrzy-

24 kwietnia br. w Leśnej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej
zatrzymali 34-letniego mieszkańca
tejże miejscowości, który przy użyciu
niebezpiecznego narzędzia kierował
groźby karalne wobec mieszkańca powiatu lubańskiego. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu, a następnego dnia
usłyszał zarzut. Wobec zatrzymanego

manemu mężczyźnie grozi teraz kara
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

mężczyzny prokurator, zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – w tym
zakaz zbliżania się i kontaktowania
z pokrzywdzonym. Za popełnienie opisanego przestępstwa mężczyźnie grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności.
25 kwietnia br. w Leśnej, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Leśnej zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który tak jak
wcześniej opisany kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.
W trakcie czynności funkcjonariusze
ustalili, że mężczyzna posiada aktywny
zakaz sądowy kierowania wszelkimi pojazdami. Za niestosowanie się do wyroku
sądu zatrzymanemu mężczyźnie grozi
teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
30 kwietnia br. w Leśnej funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej podjęli
pościg za kierującym samochodem osobowym, który – pomimo nadawanych
sygnałów – nie zatrzymał kierowanego przez siebie pojazdu kontynuując
jazdę po ulicach Leśnej. Rozpoznany
w trakcie pościgu mężczyzna, próbując
uniknąć konsekwencji, skierował się do
miejsca zamieszkania, gdzie zarówno
pojazd jak i kierujący zostali ujawnieni
przez funkcjonariuszy. Teraz 29-letniemu mieszkańcowi Miłoszowa grozić
może nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Komendant Komisariatu Policji w Leśnej
asp. Waldemar Martyniak

Policja apeluje do działkowców
W związku z rozpoczętym już sezonem prac działkowych Policja apeluje o prawidłowe zabezpieczenie wartościowego mienia pozostawianego
na ogródkach działkowych.
Ponadto zwraca się z prośbą o informowanie funkcjonariuszy Komisariatu
Policji w Leśnej o wszelakich nieprawidłowościach w zakresie przebywania

osób nieuprawnionych na terenie ogrodów działkowych, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.
Jednocześnie pamiętać należy, że zakup przedmiotów z niewiadomego pochodzenia może – w zależności od jego
wartości – stanowić czyn zabroniony,
jako paserstwo skodyfikowane w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń.

W trosce o jedną z podstawowych wartości jaką jest prawo własności funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej
dołożą wszelkich starań, aby we współpracy z lokalną społecznością ograniczyć ilość zdarzeń przeciwko mieniu na
podległym im terenie.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Leśnej asp. Bartosz Kapusta
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Przedszkola wznawiają działalność…
Placówki przedszkolne w gminie Leśna
przygotowują się do rozpoczęcia zajęć
z dziećmi, po przerwie wymuszonej
koronawirusem i odgórnymi zarządzeniami.
Nadal utrzymane jest zawieszenie zajęć
w Przedszkolu Gminnym w Pobiednej
oraz Miejsko-Gminnym Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka w Leśnej. Żłobek
Miejski w Leśnej także nie przyjmuje
dzieci. Otwarcie instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 i przedszkoli od 6 maja
2020 r. uznano za przedwczesne. Do
momentu zapewnienia bezpieczeństwa
w placówkach opiekuńczych i przedszkolnych ich działalność nie będzie
wznowiona.
Jednak wszystkie placówki przygotowują się na przyjęcie dzieci. Trwają
w nich prace mające na celu dostosowanie warunków pobytu wychowanków
do obowiązującego reżimu sanitarnego.
Z sal usuwane są przedmioty i sprzęty,
których nie da się zdezynfekować.
Przygotowywane są pomieszczenia
dla dzieci z objawami chorobowymi.
Gromadzone są preparaty do dezynfekcji, odzież ochronna dla pracowników
i inne niezbędne środki do zapewnienia
bezpieczeństwa. Ponadto nowelizuje
się regulaminy i procedury dotyczące
zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników.
(TB)

Miejsko-Gminne Przedszkole im
Kubusia Puchatka i Żłobek Miejski w Leśnej
Pobyt dziecka w placówce wiąże się
obecnie ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania zarówno dla podopiecznych jak i personelu.
W związku z powyższym, w trosce
o dobro i zdrowie naszych dzieci i pracowników informuję, że w naszych
placówkach: Żłobku Miejskim w Leśnej oraz Miejsko-Gminnym Przedszkolu im Kubusia Puchatka czynione
są prace mające na celu przystosowanie naszych pomieszczeń na przybycie
dzieci – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli.
Trwają przygotowania do rozpoczę-

cia bezpiecznej pracy. Z sal usuwamy
przedmioty i sprzęty, których nie da
się wyprać lub w inny sposób zdezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany.
Opracowuje się procedury: pierwszeństwa przyjęć i bezpieczeństwa dotyczące zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 wśród dzieci, rodziców
i pracowników oraz regulaminy. We
współpracy z organem prowadzącym
staram się pozyskać środki do dezynfekcji, odzież ochronną dla swoich
pracowników, inne niezbędne rzeczy
do zapewnienia bezpieczeństwa itp.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia
bezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo
dzieci i kadry sprawującej opiekę jest
priorytetem.
Maria Załęczna

Przedszkole Leśne Elfiki
Przedszkole Leśne Elfiki wznowiło
opiekę od poniedziałku 11 maja br.
Do placówki w maju uczęszczało będzie dwanaścioro dzieci, którymi opiekować się będzie dwóch nauczycieli.
Grupa w ciągu dnia będzie podzielona
wiekowo: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki.
W związku z zapotrzebowaniem rodziców, którzy wracają do pracy – przedszkole będzie czynne od godziny 6:00
do 16:00.
Stworzone i wdrożone zostały wymagane procedury, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dzieci, rodziców
i pracowników. Placówka została wyposażona w stacje dezynfekujące, środki
biobójcze oraz środki ochrony osobistej.
Z dziećmi, które jeszcze w maju pozostały w domu, nauczyciele jak dotąd
będą kontaktować się zdalnie.

narnych w niedługiej perspektywie.
Obecnie Przedszkole realizuje zajęcia
Wirtualnego Domowego Przedszkola
prowadzone online przez nauczycielkę w czasie rzeczywistym. Przedszkole w oparciu o przekazane przez MEN
i GIS wytyczne opracowuje nowe procedury sanitarne, a personel przeszedł
już pierwsze wewnętrzne szkolenie
online z zakresu nowych zasad bezpieczeństwa. Trwają zakupy środków
ochrony indywidualnej i dodatkowego
wyposażenia.
Dyrektor Przedszkola wystąpił do PSSE
w Lubaniu z prośbą o wyjaśnienie niektórych wątpliwości, wynikających
z właściwego dostosowania wytycznych do warunków Przedszkola. Informacja o terminie uruchomienia zajęć
stacjonarnych będzie opublikowana
za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola i mediów społecznościowych. Jest on jednak zależny od
treści odpowiedzi z Sanepidu, a także
od terminu dostaw zakupionych przez
Przedszkole środków ochronnych i dezynfekcyjnych.
Przemysław Markiewicz

Przedszkole Publiczne w Stankowicach
Organ prowadzący wraz z dyrekcją
Przedszkola Publicznego w Stankowicach, po konsultacjach przeprowadzonych w środowisku rodziców dzieci
uczęszczających do tego przedszkola,
podjął decyzję o otwarciu przedszkola
niezwłocznie po wdrożeniu wszystkich wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji
Narodowej związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
– nie później niż z dniem 25.05.2020
r. O konkretnej dacie otwarcia przedszkola rodzice zostaną powiadomieni
odpowiednio wcześniej.
Krzysztof Rozenbajger

Amelia Rozbicka

Przedszkole Szyszkowa Polana
w Szyszkowej

Niepubliczne Przedszkole w Leśnej Centrum Opieki i Rozwoju
„Tęczowa Dolina”

Przedszkole Szyszkowa Polana w Szyszkowej rozpoczęło przygotowania do
rozpoczęcia prowadzenia zajęć stacjo-

Niepubliczne Przedszkole w Leśnej
Centrum Opieki i Rozwoju „Tęczowa Dolina” wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom Rodziców, którzy
nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem, wznowiło swoją działalność opiekuńczą od 11.05.2020 r. Przedszkole
czynne jest w godzinach od 6:00
do 16:00.
Chęć oddania dziecka pod opiekę do
Przedszkola zadeklarowało 10 rodziców. Do Przedszkola będzie uczęszczało 10 dzieci (od 18.05.2020 r. – 12
dzieci). W związku z tym stanem liczbowym w przedszkolu zostanie utworzona jedna grupa, będąca pod opieką
dwóch nauczycieli pracujących w systemie zmianowym oraz dwóch pań
zatrudnionych na stanowisku pomoc
nauczyciela. Nadal też będą kontynuowane spotkania w formie zdalnej dla
dzieci pozostających w domach.
Przedszkole zostało przygotowane
pod kątem zapewnienia jak najlepszych
środków bezpieczeństwa zarówno dla
dzieci, rodziców jak i personelu placówki. Przedszkole jest wyposażone
w środki dezynfekcyjne. Przed dwoma
wejściami zostały umieszczone również
dozowniki z płynami dezynfekcyjnymi dla osób wchodzących do budynku
przedszkola.
W celu stworzenia bezpiecznych warunków w zakresie funkcjonowania
przedszkola opracowano też szczegółowe procedury higieniczne obowiązujące w przedszkolu w okresie pandemii
koronawirusa . Dotyczą one wszystkich
podmiotów związanych z przedszkolem,
tj.: organu prowadzącego, dyrektora,
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dzieci i ich rodziców. Dołożyliśmy również wszelkich
starań, aby współpraca z firmą cateringową „Sprytna Gosposia” odbywała
się w sposób jak najbardziej bezpieczny.
W przedszkolu zostało wydzielone pomieszczenie, tzw. izolatka, w którym
na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie mogła przebywać
osoba z objawami Covid-19. Pracodawca
zaopatrzył pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice,
nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. Podjęcie decyzji o wznowieniu
opieki nad dziećmi w naszym Przedszkolu nie było łatwe.
Dorota Bałaban
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KĄCIK RADNEGO POWIATOWEGO

Jan Surowiec

Mieszkańcy korzystają z bezpłatnej pomocy prawnej
Od początku bieżącego roku w Leśnej
funkcjonuje stały punkt darmowej pomocy
prawnej. Mieści się w budynku b. Gimnazjum. Utworzony został dzięki porozumieniu Gminy i Powiatu zainicjowanej moim
wnioskiem sprzed roku. Obecnie, w okresie
trwającej epidemii, zmianie uległy zasady
funkcjonowania punktu i udzielania prawnych porad. Od 16 marca br. zawieszone
zostało bezpośrednie przyjmowanie interesantów. Porady są teraz udzielane tylko
za pośrednictwem środków porozumienia
się na odległość tj. telefonu oraz poczty
elektronicznej (e-mail). Osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
przed udzieleniem świadczenia składa za
pośrednictwem e-mail oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Jest to konieczny warunek wynikający z ustawy. Nie ma żadnego
kryterium dochodowego, nie podaje się
żadnych kwot dochodu. Wzór wniosku –
zgłoszenia potrzeby porady na odległość
jest dostępny w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu w zakładce „Nieodpłatna
pomoc prawna”. Punkt w Leśnej czynny jest
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w środy i piątki w godzinach: 9:00-13:00.
Dane kontaktowe:
• środa: Mariusz Kozioł – e-mail:
mariusz_koziol@o2.pl, tel. 606 317 621
• piątek: Stanisław Urbańczyk –
e-mail: kancelaria.urbanczyk@op.pl,
tel. 602 820 744
W pierwszym kwartale tego roku z bezpłatnej pomocy prawnej w leśniańskim punkcie
skorzystało 28 osób. Konsultowane problemy prawne dotyczyły zagadnień z zakresu
prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa
do opieki zdrowotnej.

radowa Zdroju – 13, z gminy Lubań – 12, Przykładowo w latach 2017-2019 wpłynęło
z Siekierczyna – 9, z Platerówki – 1. Koszty
łącznie 1156 wniosków na dofinansowanie
obejmujące wynagrodzenie dla rodzin za- turnusów rehabilitacyjnych, z czego postępczych i różne świadczenia dla dzieci
zytywnie załatwionych zostało tylko 289
w skali roku wyniosły prawie 2 mln zł (bez
(25%). Komisja rekomendowała Radzie
kosztów funkcjonowania powiatowych pla- Powiatu Lubańskiego potrzebę zwiększecówek opiekuńczo-wychowawczych).
nia środków i stosowna uchwała została
Zgodnie z przepisami rodzice biologiczni
przyjęta jednogłośnie. W efekcie, w pozobowiązani są do ponoszenia opłat za
równaniu do 2019 r. środki zaplanowane
pobyt swoich dzieci w pieczy zastępczej. na bieżący rok zostały znacznie zwiększone
Na koniec 2019 r. zobowiązania rodziców – w przypadku dofinansowanie likwidacji
z tego tytułu wyniosły ponad 157 tys. zł. barier architektonicznych – dwukrotnie,
Rodzice uregulowali należności w wysoko- do wysokości 200 tys. zł, a w przypadku
ści nieco ponad 8 tys. zł. Zaległości w wy- dofinasowania turnusów rehabilitacyjnych
sokości 41 230 zł zostały umorzone.
aż pięciokrotnie, do wysokości 275 tys. zł.

Opieka nad dziećmi nie mającymi oparcia w rodzinie

Podział środków PFRON w powiecie – stanowisko Komisji skarg,
wniosków i petycji zostało
uwzględnione

Problem dzieci, które nie mogą liczyć na
swoich rodziców jest ważny społecznie
i występuje praktycznie w każdej społeczności lokalnej. W takich przypadkach w wykonywanie władzy rodzicielskiej ingeruje
sąd, który rodzicom władzę ogranicza, zawiesza lub jej pozbawia. Na terenie powiatu
lubańskiego, wg stanu na 31 grudnia 2019 r.,
w rodzinach zastępczych było 105 dzieci.
W ubiegłym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 70 rodzin zastępczych
i jeden rodzinny dom dziecka.
Piecza zastępcza nad dziećmi realizowana
jest również poprzez umieszczanie w domu
dziecka. Takich przypadków w 2019 r. było
aż 51. Praktycznie połowa, bo 26 dzieci
przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lubańskiego i 25 poza naszym powiatem.
Najwięcej dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i w domach
dziecka pochodzi z gminy Leśna – 62,
z Lubania – 44, z Olszyny – 15, ze Świe-

Radni przekazali diety na
zwalczanie koronawirusa
Radni Rady Miejskiej w Leśnej także włączyli się do działań zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa
COVID-19.

Już od marca br. posiedzenia komisji i sesje
Rady Powiatu Lubańskiego odbywają się
w systemie zdalnym. Podczas sesji na sali
obrad w Starostowie obecna jest tylko Przewodnicząca Rady. Radni przed sesją i komisją otrzymują odpowiednie materiały drogą
elektroniczną. W ten sam sposób mogą prosić o wyjaśnienia i dodatkowe informacje,
ale tylko przed wyznaczonym terminem
posiedzeń. Podczas sesji, komisji nie ma
możliwości zadawania pytań i dyskusji.
Posiedzenia nie odbywają się w systemie
telekonferencji. W trakcie sesji radni tylko
głosują z wykorzystaniem programu e-sesja. Podczas komisji jest podobnie, tylko że
wtedy radni swój głos przesyłają poprzez
e-mail do biura rady.
Interpelacje i zapytania mogą być składane
także między sesjami, więc tutaj nie ma
żadnych zmian, ani utrudnień. Treść interpelacji i zapytań nie jest odczytywana
podczas sesji, a jedynie podawana jest informacja czego dotyczą.

Uchwały Rady Miejskiej sesja 30 kwietnia 2020 r.

jednostkom OSP. Małgorzata Borysiewicz serdecznie podziękowała radnym
za to, że po raz kolejny w takich sytuacjach można na Nich liczyć.
MB

Z inicjatywy Przewodniczącej Rady
Małgorzaty Borysiewicz wszyscy
radni Rady Miejskiej w Leśnej przekazali swoje diety na zakup środków
ochronnych dla mieszkańców naszej
gminy. Za pieniądze przeznaczone
z diet zakupiono maseczki ochronne
i rękawiczki, pozyskano płyn dezynfekujący. Zakupione rzeczy zostały
przez radnych przekazane mieszkańcom, którzy najbardziej potrzebowali
takiego zabezpieczenia, sołtysom oraz

Środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych corocznie dzielone są
przez Radę Powiatu zwykle na 8 głównych
zadań. Nie ma ustalonych kryteriów podziału środków na poszczególne zadania,
różne są też potrzeby osób zainteresowanych. W ostatnim czasie Komisja skarg,
wniosków i petycji Rady Powiatu Lubańskiego, której przewodniczę, zajmowała się
wnioskiem dwojga mieszkańców, którzy
uważali, że na niektóre zadania jest zbyt
mało pieniędzy. Chodziło o dwa zadania:
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych oraz o dofinansowanie
na likwidację barier architektonicznych,
technicznych i barier w komunikowaniu się.
Po zapoznaniu się z materiałami z kilku lat
okazało się, że rzeczywiście środki planowane na te dwa zadania były zdecydowanie
niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Jak pracuje Rada Powiatu Lubańskiego w okresie pandemii

XXII/157/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
XXII/158/2020 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Leśna.
XXII/159/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
XXII/160/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
XXII/161/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
XXII/162/2020 w sprawie wyrażenia
opinii o sposobie wywiązywania się
w 2019 r. z obowiązków służbowych
Burmistrza Leśnej.
(MM)
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Nowe laptopy
dla szkół
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Gmina wesprze
rolników w utylizacji

20 kwietnia 2020 r. Gmina Leśna
zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie
grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

Żródło: Adobe Spark

Do leśniańskiego urzędu zgłaszali
się rolnicy borykający się z problemem zużytych opakowań z tworzyw
sztucznych używanych w rolnictwie.
Żródło: Adobe Spark

Umowa dotyczy grantu w ramach Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, a w niej
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
A finalnie dotyczy realizacji projektu
grantowego pn. Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego.
Przyznany grant w wysokości
60 000 zł przeznaczony jest na zakup
sprzętu elektronicznego do organizowania i prowadzenia zdalnego nauczania. Planujemy nabyć 25 laptopów dla
uczniów i nauczycieli dwóch naszych
placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku
oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Pobiednej. Ponadto
zamierzamy wzbogacić wyposażenie
szkół o 5 zestawów kamer i słuchawek,
służących do przygotowywania i prezentowania materiałów edukacyjnych
oraz do objaśniania i komentowania
tematyki zajęć.
Przedstawione zadanie wprowadzono
do budżetu naszej gminy podczas sesji
30 kwietnia 2020 r. Natomiast przekazanie sprzętu do szkół planujemy na drugą
połowę maja br. Zawieszenie działalności placówek oświatowych na wiele
tygodni wymusiło stosowanie technik
kształcenia na odległość. Liczymy na to,
że zakupiony sprzęt usprawni realizację
podstawy programowej.
(TB)

Gmina Leśna przystąpiła więc do programu priorytetowego pn.: „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie
pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania ba-

Opłata za
II ratę za
alkohol

lotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag” w wysokości 6 925 złotych.
W założeniach gminnego projektu
jest unieszkodliwienie blisko 14 Mg
tego typu odpadów rolniczych. W ramach dotacji kwalifikowane będą koszty
transportu z miejsca wskazanego przez
gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zakończenie projektu nastąpi do końca września 2020
roku. Z dofinansowania będą mogli
skorzystać wszyscy rolnicy, którzy pod
koniec ubiegłego roku złożyli do tutejszego Urzędu stosowane wnioski oraz
pozostali rolnicy do wyczerpania limitu
środków przeznaczonych na ten cel.
Pierwszym etapem realizacji projektu będzie wyłonienie w drodze zapytania ofertowego firmy, która będzie odpowiedzialna za transport odpadów do
instalacji, w której zostaną one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu,
w zależności od jakości dostarczonych
opadów.

Przypominamy przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż napojów
alkoholowych, iż 31 maja 2020 r.
upływa ustawowy termin wniesienia
opłaty za II ratę korzystania
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W wypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie do 31 maja 2020 r. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia
upływu ustawowego terminu dopełnienia
obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia
upływu tego terminu nie dokona opłaty
powiększonej o 30% tej opłaty. Wpłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na nr
konta bankowego Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 14 8392 0004 4200 1368
3000 0030. Na przelewie należy dokładnie
wpisać numer zezwolenia i nr raty opłaty.
Informacji udziela: Referat Rozwoju
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego,
tel. 75 72 11 239.

PP

(KS)

Komunikat dla najemców
komunalnych lokali mieszkalnych
W kwietniu br. do wszystkich naszych najemców
lokali mieszkalnych zostały wysłane pisma informujące, że z uwagi na panującą epidemię nie
jest możliwa wizyta naszych pracowników celem wypełnienia metryczki mieszkaniowej.
Metryczki na bieżąco wpływają do
Urzędu Miejskiego w Leśnej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Niemniej
jednak jeszcze wielu najemców zwleka
z dostarczeniem formularza. Być może
pojawiły się trudności z jego wypełnieniem.
Dlatego też przypominamy, że szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Referatu
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnej pod numerem
telefonu: 75 72 11 466 wew. 40 lub 41

oraz drogą elektroniczną na adres mejlowy: gospnier@lesna.pl.
Przypominamy również, że metryka lokalu mieszkalnego dostępna
jest w formie edytowalnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Komunikaty i informacje pod adresem:
http://bip.umlesna.nv.pl/m,427,komunikaty-i-informacje.html.
Z uwagi na konieczność sporządzenia
nowych umów najmu bardzo prosimy
o odsyłanie wypełnionych metryk lokali w terminie do końca maja br. na adres

Urzędu Miejskiego w Leśnej lub na adres
mejlowy gospnier@lesna.pl. Można to
także uczynić poprzez wrzucenie jej do
skrzynki korespondencyjnej ustawionej
przed budynkiem Ratusza w Leśnej.

KOMUNIKAT
Informujemy, że nowe
stawki czynszu najmu
za lokale mieszkalne
będące własnością
Gminy Leśna będą
obowiązywały od dnia
1 lipca 2020 r.
S.F.
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Tymczasowy
profil zaufany
Tymczasowy Profil Zaufany, tak
samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych
bez wychodzenia z domu. Różni się
jednak tym, że jest ważny trzy miesiące. Mogą go założyć osoby bez
konta w odpowiednim banku. Nie
wymagana jest też wizyta w punkcie potwierdzającym. Spotkanie
z urzędnikiem możliwe jest przez
Internet przez wideoweryfikację.
Pierwszym i najważniejszym krokiem na
drodze do posiadania tymczasowego profilu
zaufanego jest wizyta na portalu www.gov.pl.
Tam należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany.
Po wypełnieniu formularza i podaniu
niezbędnych informacji oraz potwierdzeniu
założenia konta w serwisie Profil Zaufany,
należy czekać na telefon od urzędnika.
Oto jak będzie wyglądała wideorozmowa:
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ZARZĄDZENIE NR 133 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Leśnej, w okręgu wyborczym nr 8
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Leśnej w okręgu wyborczym nr 8 w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Piotra DUDZIŃSKIEGO z listy nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY stwierdzonym postanowieniem nr 238/2019
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23 sierpnia 2019 r.
2. W okręgu wyborczym nr 8 wybiera się 1 radnego.
§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 2 sierpnia 2020 roku.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

1. Urzędnik do Ciebie zadzwoni i poda Ci
numer Twojego wniosku. Sprawdź, czy numer się zgadza z tym, który wysłaliśmy Ci
w potwierdzeniu. Jeśli tak, możesz konty-

Z up. Wojewody Dolnośląskiego Wicewojewoda
Dolnośląski:

J. Kresa

nuować rozmowę.
2. Na Twój adres e-mail dostaniesz link
do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się
za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku.

Od redakcji: Więcej informacji na ten temat, w tym szczegółowy kalendarz wyborczy, zamieszczonych jest na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Leśnej w zakładce Wybory.

Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype
kliknij dodatkowo zielony przycisk Zadzwoń).
3. Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie,
że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne.
Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie
dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł
przeczytać jego treść.
4. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie,
Twój profil zaufany zostanie potwierdzony
przez urzędnika. Potwierdzenie założenia
PZ dostaniesz na swój adres e-mail.
Można teraz przystępować do załatwiania
online spraw urzędowych.
Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane
na czas pandemii. Osobom, które są klientami banków umożliwiających założenie standardowego PZ, polecamy korzystanie z dotychczasowych możliwości – mówi minister
cyfryzacji Marek Zagórski. A w ostatnim czasie Polacy robią to bardzo często. Od początku tego roku profil zaufany założyło niemal
1 600 000 osób! Tymczasowy profil zaufany
jest ważny przez trzy miesiące, standardowy
– 3 lata. Jeśli ważność tymczasowego Profilu
Zaufanego dobiegnie końca, należy złożyć
wniosek o zwykły profil zaufany.
LK

Żłobek Miejski w Leśnej w… pracy zdalnej
Chcąc choć w minimalnym stopniu -Gminnego Przedszkola im. Kubusia
pomóc rodzicom w opiece nad swo- Puchatka w Leśnej (w zakładce Żłobek
imi pociechami, opiekunki ze Żłob- Miejski) systematycznie umieszczaka Miejskiego w Leśnej rozpoczęły ne są inspirujące rodziców artykuły;
pracę w innej, dotychczas nieprak- m.in.: „Dlaczego warto czytać dzietykowanej formie – zdalnej.
ciom”, „Wpływ muzyki na rozwój
dziecka”, „Wpływ Edukacji ArtystyczKoronawirus nam nie straszny – właśnie nej na rozwój dziecka”, czy „Hałas nie
takie hasło przyświeca nam wszystkim, sprzyja ani zdrowiu, ani rozwojowi
odkąd nieznany dotąd szczep wirusa dziecka. Decybele szkodzą”.
zaczął się rozprzestrzeniać po całym
Ponadto nasza kadra udostępnia poświecie, a wszystko to przełożyło się na sty z prostymi, ale jakże ciekawymi
zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków. propozycjami zabaw dla dzieci, w któZ pewnością wszystkim ta niecodzienna rych wykorzystywane są przedmioty
sytuacja sprawiła wiele trudności, ale dostępne w każdym domu.
najbardziej poszkodowane są dzieci,
Na tym także nie kończymy naszej
w szczególności te najmłodsze, którym pracy zdalnej. W żłobkowych kanałach
ciężko wytłumaczyć powagę sytuacji, informacyjnych codziennie umiesza także kwestię zamknięcia ich ulubio- czamy nagrania, na których panie
nej placówki.
czytają bajeczki i wierszyki, a także
Co w związku z tym robimy? Na pro- wykonują przeróżne piosenki, dzięki
filu facebookowym Żłobka Miejskiego czemu dzieci stale mogą oglądać anioraz na stronie internetowej Miejsko- macje znanych i lubianych utworów

oraz układów tanecznych. Oczywiście, nie zabrakło także m.in. świątecznego teatrzyku pt. „Wielkanocne
jajo”. Wszystko było przygotowywane
z dużą dawką humoru, z wykorzystaniem kolorowych strojów i przebrań.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować rodzicom naszych podopiecznych,
w szczególności za aktywne współtworzenie treści oraz przesyłanie nam zdjęć
i nagrań z dziećmi w roli głównej, które
w różnoraki sposób pokazywały swoją
radość z faktu, że choć w ten wirtualny
sposób mogą się z nami zobaczyć, zatańczyć i wspólnie pobawić. Zdjęcia, które
otrzymujemy od naszych milusińskich
na bieżąco publikujemy w mediach społecznościowych. Po ponownym otwarciu placówki na pewno udostępnimy je
także w naszej żłobkowej galerii.
M.S., M.Z.
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Nowe terminy egzaminów maturalnego i ósmoklasisty
Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłuża jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków
oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br.
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane
egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział
w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie
egzaminów było bezpieczne dla uczniów,
nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef
resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas
maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

• Termin: 8-29 czerwca br.
• W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
• Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
• Przewidujemy, że wyniki matury będą
podane do ok. 11 sierpnia br.
• Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na
początku września.

Egzamin ósmoklasisty
• Termin: 16-18 czerwca br.
• Planujemy, że egzamin ósmoklasisty
będzie mógł być sprawdzony do końca lipca.
Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać

świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół
średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
• Formuła (podstawa programowa) 2012
i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.
• Formuła (podstawa programowa) 2019:
17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół,
przedszkoli i żłobków
• Termin: 24 maja br.
• Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie
zdalnej.
• W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości
prowadzenia pewnych form działalności
opiekuńczej w części placówek.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych
modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do
szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada,
że matury są wyznacznikiem jakościowym
w rekrutacji na studia” – podkreślił minister.

Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki
rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na
uczelniach
• Termin: 24 maja br.
• Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
• Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która
powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan
zagrożenia dla zdrowia pracowników.
• Zachęcamy uczelnie do planowania
powrotu pracowników administracyjnych
z pracy zdalnej na stacjonarną.
Odnosząc się do ogłoszonych terminów
egzaminów maturalnych i ósmoklasistów,
minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy
Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz
utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Zdalna edukacja
Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie,
gdy działanie placówek oświatowych jest
ograniczone. Są to m.in.:
• dodatkowe środki na zakup sprzętu
komputerowego.
• zmniejszenie opłat za usługi internetowe przez operatorów sieci komórkowych.
• darmowa e-platforma do zdalnej nauki.
• szkolenia on-line dla nauczycieli
Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatna platforma edukacyjna – epodrecz-

Tylko jechać i się leczyć!
Każdego dnia, od ponad dwóch miesięcy, bombardują nas informacjami ile kolejnych osób jest zarażonych koronawirusem, ile ozdrowiało oraz ile zmarło.
Cała uwaga Ministerstwa Zdrowia, rządu, opieki
medycznej, mediów skupiona jest tylko i wyłącznie na zarażonych COVID. Czy ktoś zastanawiał
się nad opieką medyczną osób z innymi chorobami
i nagłymi zdarzeniami? Czy ktoś analizował ile osób
zmarło z powodu nieotrzymania pomocy na czas?
Celowo poruszam ten temat, ponieważ miałam
„wątpliwą przyjemność” skorzystania z pomocy
NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Od kilku lat mąż choruje na serce. Ataki przychodzą niespodziewanie i potrzebuje pilnej pomocy
medycznej. Tym razem było podobnie. Godzina
1 w nocy, wykonujemy pomiar ciśnienia i pulsu,
który jednoznacznie wskazuje, że nastąpił atak.
W pośpiechu zbieramy się do szpitala w Lubaniu.

Nie wzywamy pogotowia ratunkowego, aby jak
najszybciej dotrzeć do lekarza.
W ciągu 30 minut jesteśmy w szpitalu. Z maskami
na twarzy stajemy przed drzwiami izby przyjęć. Na
nich wielki napis ze strzałką „dzwonić”. Zadzwoniliśmy pierwszy raz – głucha cisza. Po chwili zadzwoniliśmy drugi raz – tym razem wyłoniła się wściekła pielęgniarka i przez szklane drzwi pokazała nam numer
telefonu, aby dzwonić do lekarza. Przypominam, że
przyjechaliśmy z atakiem serca. Czas upływa – minęło 30 minut, a my nadal próbujemy uzyskać pomoc.
Dzwonimy pod wskazany numer. Słyszę zaspany
głos lekarki. Informuję, że przyjechałam z mężem,
który ma atak serca. Rozpoczyna się standardowy
wywiad: skąd przyjechaliśmy, jakie są objawy. Nagle
trzaski w słuchawce i przerwało rozmowę. Czekamy
dłuższa chwilę. W tym czasie miałam już pomysł:
trzeba dzwonić po pogotowie ratunkowe. Może szyb-

niki.pl, oferująca nauczycielom i uczniom
materiały, z których mogą korzystać w pracy i zdalnej nauce. Platforma zawiera ponad 6 tys. materiałów edukacyjnych m.in.
programy nauczania i scenariusze zajęć.
Codziennie korzysta z niej ponad 460 tys.
użytkowników, generujących ponad 2 mln
odsłon w ciągu dnia.
Dodatkowo na specjalnie przygotowanej
do tego stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. pl można znaleźć propozycje tematów
lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na
bazie których nauczyciele mogą zdalnie
poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Do rozdysponowania na zakup m.in. komputerów, laptopów czy tabletów jest kwota
186 mln zł. To efekt współpracy oraz starań
ministrów edukacji i cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby
zaoszczędzone środki w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać
na zakup niezbędnego sprzętu dla szkół.
Od 2017 r. wdrażany jest projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego głównym celem jest umożliwienie wszystkim
szkołom korzystanie z szerokopasmowego,
bezpiecznego internetu. Do końca marca br.
19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia
do OSE. Resorty edukacji i cyfryzacji prowadzą rozmowy z operatorami sieci komórkowych, dotyczące udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego
internetu. Już dziś operatorzy, w ramach
własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety
internetu dla uczniów.
Źródło: www.gov.pl

z życia wzięte...
ciej przedarłoby się przez zasieki? Podejmuję jednak
kolejną próbę kontaktu z lekarzem. Telefon odbiera
ta sama lekarka. Jest zdziwiona, że my jeszcze tam
jesteśmy. Po dłuższym wywiadzie podejmuje decyzję, że pacjent zostanie przyjęty.
Po kolejnych długich minutach dociera do nas pielęgniarka, która przez szparę w drzwiach mierzy
temperaturę ciała oraz przekazuje do wypełnienia
ankietę: czy byłeś za granicą, czy miałeś kontakt
z osobą zarażoną, itp. Po wypełnieniu ankiety mąż
znika za drzwiami. Minęła ponad godzina od naszego przyjazdu. Mąż dociera do nocnej i świątecznej
opieki medycznej. Na miejscu okazuje się, że aparat
EKG nie działa. Wypełniają dokumenty i zostaje
przekazany na Izbę przyjęć. Samodzielnie kroczy
do kolejnych drzwi. Na izbie ciemno, głucho, nikogo nie ma. Puka do drzwi. Ponownie wychodzi
pielęgniarka, która wcześniej wskazała nr telefonu

do lekarza. Ma pretensje, że przyszedł na izbę, a…
nikt ich o tym nie poinformował! Znowu winny
pacjent…
Wydawałoby się, że już będzie z górki i otrzyma
pomoc. Nic bardziej mylnego. Pierwsze, co dostaje
to… taką samą ankietę jak poprzednio – dotyczącą
ewentualnego kontaktu z osobą zarażoną, pobytem zagranicą, itd. Jest to chyba test na wytrzymałość psychiczną i fizyczną pacjenta.
Zastanawiam się, czy ten przedłużający się
czas nie ma na celu zniechęcenia pacjenta i jego
odejścia? Zastanawiam się, ile osób – przy
takim tempie udzielania pomocy – nie doczekało jej i odeszło na zawsze? Czy ktokolwiek
się nad tym zastanowił? My mieliśmy szczęście. Mąż wytrzymał i
otrzymał pomoc.
Szczęśliwie wróciliśmy do domu...
AN
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Odpady komunalne – nowe zasady, formularze, stawki

XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
odbyła się 30 kwietnia 2020 w niecodziennej scenerii i miejscu. Poświęcona była głównie przyjęciu
pakietu uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi, w świetle nowych wymagań
prawnych i organizacji gospodarki
śmieciowej w gminie Leśna.
Radni zasiedli w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej:
w maskach i odpowiedniej odległości.
Wszystko to ze względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych obrady nie były transmitowane na żywo
tylko nagrywane i umieszczone następnie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego.
Na początku obrad przewodnicząca
Rady Miejskiej w Leśnej Małgorzata
Borysewicz stwierdziła prawomocność obrad (na sesję przybyli wszyscy
– 14 radnych). Po przyjęciu protokołów
z dwóch poprzednich sesji (25.02.2020
r. oraz 12.03.2020 r.) rozpoczęto dyskusję nad głównymi uchwałami. WproOdpady z Gminy Leśna w podziale na frakcje

wadzenia do tych zagadnień, w formie
prezentacji i szczegółowego omówienia, dokonał burmistrz Leśnej Szymon właścicieli nieruchomości i zagospo- • wzoru deklaracji o wysokości opłaty
Surmacz.
darowania tych odpadów, w zamian za gospodarowanie odpadami komuBurmistrz scharakteryzował gospo- za uiszczoną przez właściciela nieru- nalnymi składanej przez właściciela
darkę odpadami w gminie Leśna w 2019 chomości opłatę za gospodarowanie nieruchomości.
roku. Mówił m.in. o najważniejszych odpadami komunalnymi,
zmianach zachodzących na przełomie • regulaminu utrzymania czystości
Na sąsiedniej stronie zamieszczamy
lat 2018/19, lokalnych konsekwencjach i porządku na terenie Gminy Leśna,
informacje dotyczące najistotniejszych
globalnych problemów, sytuacji w le- • wyboru metody ustalenia stawki zmian, które będą obowiązywać na teśniańskiej gminie i głównych proble- opłaty za gospodarowanie odpadami renie naszej gminy w kwestii gospodarmach z odpadami. Zapowiadał też, co komunalnymi oraz ustalenia stawki ki odpadami komunalnymi.
będzie robione w najbliższym czasie. tej opłaty,
(MS)
Niektóre z tych kwestii prezentujemy
na załączonych slajdach.
Nie wszyscy radni zadawalali się danymi przedstawianymi przez burmistrza S. Surmacza. Sygnalizowali występujące problemy, brak oczekiwanych
działań, nieskuteczną weryfikację osób
składających deklaracje, itp.
Następnie radni w głosowaniu wyrazili zgodę na wcielenie w życie uchwał
w sprawie:
• określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
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Odpady komunalne - od 1 lipca 2020 r.
Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe
przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika
to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Od tego momentu każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek segregowania odpadów. Na czwartkowej (30 kwietnia 2020)
sesji Rada Miejska w Leśnej przyjęła pakiet
uchwał, dotyczących zmian w gospodarce
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami od
1 lipca 2020 r. każdy – zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – będzie miał obowiązek prowadzić selektywną
zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana
będzie podwyższona opłata w wysokości
czterokrotności wartości stawek podstawowych (szczegóły w tabelkach). W przypadku rażących uchybień w wywiązywaniu
się z obowiązku segregacji, wystawiane będą
mandaty karne, gdyż niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez ich wytwórcę jest
wykroczeniem.
Odpady będą zbierane w sposób selektywny w podziale na pięć frakcji. Odpady będzie
trzeba wrzucać w następujący sposób: worek
lub ludmer niebieski (papier, w tym tekturę),
worek lub ludmer żółty (metale i tworzywa
sztuczne), worek lub ludmer zielony (szkło),
pojemnik brązowy (bioodpady) i pojemnik
zielony (odpady zmieszane ).
W Leśnej dotychczas to właściciel nieruchomości miał obowiązek zapewnienia po-

jemników na odpady i ponoszenia kosztów
ich dzierżawy. Obecnie, na mocy uchwały,
obowiązek ten przejęła na siebie gmina,
która będzie go wypełniać poprzez firmę,
która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że w każdej chwili
można złożyć zapotrzebowanie na pojemniki i worki, które zostaną dostarczone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (czyli nieodpłatnie).
W nowych uwarunkowaniach właściciele
nieruchomości jednorodzinnych będą mogli
zadeklarować prowadzenie kompostownika.
Oznaczać to będzie opłatę za gospodarowanie odpadami o 2 zł miesięcznie niższą
w stosunku do kwoty stawki wynikającej
ze złożonej deklaracji. Przez kompostownik
należy rozumieć specjalną skrzynię/pojemnik służące do kompostowania bioodpadów
(nie jest kompostownikiem pryzma na gruncie, na którym składowane są bioodpady).
Fakt posiadania kompostownika należy zaznaczyć w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe zasady gospodarki odpadami przewidują, że firmy będą mogły podejmować
decyzję, czy chcą być w gminnym systemie
odbioru odpadów, czy same wybiorą firmę,
która odbierze od nich odpady.
Nie zwalnia to przedsiębiorców z obowiązku posiadania umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej, zawartej
z podmiotem posiadającym wpis do działalności regulowanej na terenie Gminy
Leśna.

Nowe stawki od 1 lipca 2020 Leśna i sołectwo
Pobiedna

Nowe stawki od 1 lipca 2020 na terenach
wiejskich (z wyłączeniem sołectwa Pobiedna)

ilość
osób

stawka

Ilość osób

stawka

stawka
podwyższona*

1

stawka
z kompostownikiem

1

18

72

16

2

2

36

144

34

3

54

216

52

4

72

288

70

5

90

360

88

6 i więcej

92

368

90

stawka podwyższona*

stawka
z kompostownikiem

20

80

18

40

160

38

3

60

240

58

4

80

320

78

5

100

400

98

6
i więcej

100

400

98

*stawka podwyższona naliczana będzie
w przypadku stwierdzenia braku segregacji

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
• w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec;
• w przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości
powstały odpady komunalne;
• w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy i innej nieru-

*stawka podwyższona naliczana będzie
w przypadku stwierdzenia braku segregacji

chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na
długość okresu korzystania z nieruchomości.
W przypadku gdy w danym miesiącu na
danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się
w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał.
A w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Joanna Świerk

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 LIPCA 2020 R.
PLASTIK - do pojemnika koloru żółtego wrzucamy:

SZKŁO - do pojemnika koloru zielonego wrzucamy:

• puste opakowania po: szamponach, żelach pod prysznic, odżywkach,
balsamach do ciała, tonikach, maseczkach, żelach do mycia twarzy, itp.,

•

• opakowania po tzw. chemii gospodarczej: płynach domycia naczyń,

szklane butelki po napojach i innych produktach spożyw-

czych,
•

słoiki bez nakrętek,

• worki foliowe - typu zrywka, folie bąbelkowe, koperty bąbelkowe, itp.,

podłóg, itp.,

•

szklane opakowania po kosmetykach,

• zgniecione butelki po napojach i płynach,

•

szklanki i kieliszki (bez ozdób i szlifowania).

• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki i reklamówki, koszyczki po owocach,
•

kartony po napojach, mleku, sokach i innych produktach spożywczych,

•

puszki po piwie, napojach, konserwach i produktach spożywczych: kukurydzy, fasoli, itp.

Wszystkie odpady powinny być bez zawartości, odpady zgniatamy przed wyrzuceniem.

Wszystkie odpady powinny być bez zawartości, nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do
pojemnika.

Nie wrzucamy!

Nie wrzucamy!

•

zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego,

•

doniczek ceramicznych,

•

styropianu,

•

szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,

•

torebek po chipsach, kawie itp.,

•

szkła żaroodpornego i okularowego,

•

opakowań po jogurtach, śmietanie, maśle, margarynie, itp.,

•

wszelkich żarówek, lamp i neonówek,

•

odpadów gabarytowych (np. plastikowych listew przypodłogowych),

•

szklanych opakowań po środkach chemicznych i lekach,

•

doniczek plastikowych, konewek, plastikowych skrzyneczek, koszyczków.

•

brudnych butelek i pojemników po olejach (spożywczych, silnikowych i środkach chemicznych).
ciąg dalszy na stronie 10
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PAPIER - do pojemnika koloru niebieskiego wrzucamy:
•

gazety, czasopisma i katalogi,

•

książki, zeszyty i papier biurowy,

•

torebki papierowe i papier opakowaniowy,

•

kartonowe i tekturowe pudełka.

•

Na co zwracamy uwagę?:

•

Papier musi być suchy.

Kanalizacja to nie śmietnik
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Leśnej niemalże codziennie podejmują interwencje polegające na
udrażnianiu zatkanych odcinków
kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Leśna.

•

Niestety do kanalizacji trafiają odpady stałe,
głównie folie, chusteczki, pieluchy, a od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego również maseczki i rękawiczki, które bezwzględnie nie powinny znajdować się ściekach
sanitarnych. Takie postępowanie przyczynia
się do powstawania licznych zatorów na sieci
oraz awarie przepompowni i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków. Zgodnie
z zapisami umów na odprowadzenie ścieków
do obowiązków odbiorcy usługi należy nieodprowadzanie do urządzeń przedsiębiorstwa
odpadów stałych, które mogą powodować
zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Odbiorca usługi ponosi pełną
odpowiedzialność za odprowadzane ścieki oraz
pokrywa koszty naprawy przyłączy wynikłych
z niedotrzymania zobowiązań określonych
w zapisach umowy.

powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV

Nie wrzucamy!

stałych odpadów: maseczki, rękawiczki,

szmaty, opakowania po kostkach zapachowych
do WC, ręczniki papierowe, gazety i inne nierozpuszczalne w wodzie materiały, zbijające się
w rurach w zwartą masę,
•

igieł, które stanowią niewidoczne niebez-

pieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, mogąc przebić rękawice i boleśnie ukłuć,

•

papierów zatłuszczonych i brudnych,

•

papieru z folią, kopert bąbelkowych, papierków po cukierkach,

•

papieru termicznego i przebitkowego (używanego w faksach, paragonach),

•

opakowań po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych i murarskich, itp.

BIO - do pojemnika brązowego na odpady ulegające biodegradacji wrzucamy:
• ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew,
krzewów i żywopłotów, nieprzetworzone resztki żywności
pochodzenia roślinnego,
• fusy z kawy,
• obierki, skorupki jaj,
• odpady po owocach i warzywach,
• czerstwe pieczywo, itp.
Nie wrzucamy!

czy żółtaczką,
•

materiałów budowlanych: cement czy gips,

które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia
zatory,
•

tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach

zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej,
•

włosów, nawilżanych chusteczek, materia-

łów opatrunkowych, rajstop oraz innych części
garderoby, które łączą się w sploty uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków,
•

niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz

chemikaliów innych niż powszechnie używane
środki czystości, ponieważ zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych

•

resztek z obiadu, zup, kompotów,

•

soków, napojów,

Należy pamiętać, że do kanalizacji nie wolno
wyrzucać:

•

mięsa, kości,

•

•

jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas, konserw,

•

niczego, co jest spleśniałe!

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO KANALIZACJI

•

BIOODPADÓW W OPAKOWANIACH FOLIOWYCH!

WAŻNE

Przeterminowane i niezużyte leki, opakowania po lekach, termometry rtęciowe przekazujemy do specjalnych pojemników umieszczonych w aptekach.

Do pojemników na odpady zmieszane (posortownicze) wrzucamy wszystkie odpady
komunalne, które nie zostały wymienione przy segregacji, np.:
•

stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki, flakony,

•

naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne,

•

zatłuszczony papier, brudne torebki plastikowe i zrywki,

•

szyby samochodowe pobite,

•

lustra zbite, szkła okienne i okularowe,

•

kalkę techniczną,

•

szmatki, którymi pastowało się podłogę,

•

lakier do paznokci, tusz do rzęs,

•

styropianowe tacki,

•

pampersy i środki higieniczne,

•

torebki po chipsach, kawie, itp.,

•

szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe do golenia,

•

pojemniki po lakierach, dezodorantach, piankach,

•

resztki żywności przetworzonej,

•

popioły zimne,

•

opakowania plastikowe po śmietanie, jogurtach, serkach, itp.

PRZYPOMINAMY, ŻE POJEMNIK W DNIU WYWOZU POWINIEN BYĆ WYSTAWIONY
PRZED TEREN POSESJI.
PRACOWNICY NIE MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ PO TERENIE PRYWATNYM!

resztek żywności,

mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
Katarzyna Rój
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Nowe wyzwania w czasie pandemii
Choć w związku z nadal panującą pandemią koronawirusa placówki edukacyjne pozostają zamknięte,
nie oznacza to, że przedszkolaki z Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej nie
mogą realizować podstawowych założeń podstawy
programowej. Kadra pedagogiczna placówki w sposób zdalny zapewnia dzieciom odpowiednie zajęcia.

Kwietniowe, zdalne zajęcia rozpoczęliśmy
od obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. To coroczne święto, którego
celebracja ma zachęcić do podejmowania
różnorakich działań i zwrócić uwagę na
niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie
dotknięci autyzmem i ich bliscy. Nasza kadra pedagogiczna najpierw przygotowała
specjalną prezentację i artykuł dotyczący
autyzmu, a następnie, poprosiła rodziców,
aby maluchy wykonały przepiękne prace
plastyczne i zapozowały do zdjęć, mając na
sobie niebieskie elementy – czyli symbol
jedności z osobami dotkniętymi autyzmem.

Wraz z rozwojem pandemii maluchy zaczęły dostrzegać coraz cięższą i jeszcze bardziej
wytężoną pracę naszego, leśniańskiego personelu medycznego, który robi wszystko, aby
zminimalizować skutki koronawirusa.
Chcąc wyrazić ogromny podziw za ich
pracę, specjalnie z tej okazji przygotowały
wielkanocne laurki z życzeniami, dedykowane pracownikom zarówno Meditonu, jak
i Sanitasu, dodając im tym samym otuchy
i życząc zdrowia w tym jakże trudnym dla
wszystkich czasie.
Choć tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
były zupełnie inne niż zazwyczaj, to jednak
maluchy nie zapomniały o podstawowych

symbolach świąt i wraz z rodzicami, którym serdecznie dziękujemy za wspaniałą
współpracę. Dzieci wykonały przepiękne
pisanki, które – podobnie jak inne prace
przedszkolaków – można znaleźć w galerii zdjęć na naszej stronie internetowej.
M.in. zamieszczone są tam prace plastyczne naszych podopiecznych, które zostały
wykonane w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, który celebrowaliśmy
22 kwietnia.
Oczywiście, każdego dnia nasza kadra
pedagogiczna pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi, a także – co
ważne – od początku trwania pandemii
i rozłąki z dziećmi nadal kontynuujemy
serię czytania bajek. Dzięki temu maluchy
mogą w dalszym ciągu wirtualnie spotykać
się ze swoimi wychowawcami.
Los nałożył na nas wyjątkowe zadanie
– kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków w czasie pandemii. Nauka na
odległość jest dziś koniecznością i stanowi
dla nas wszystkich nowe wyzwanie.
Nasze przedszkole dołoży wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie wzajemnie
się wspierać, by edukacja zdalna w nowych

warunkach była możliwa do realizowania
dla wszystkich naszych dzieci i dawała wiele radości. Szczególnie Rodziców prosimy
o wyrozumiałość i cierpliwość. Serdecznie
dziękujemy za dotychczasowe, nieocenione
współdziałanie. Tylko wzajemna współpraca przyniesie efekty naszej edukacji.
Maria Załęczna
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Pomoc społeczna w czasie epidemii
Od początku rozprzestrzeniania się koronawirusa
SARS-CoV-2, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udziela pomocy osobom w potrzebie,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, poleceniami
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i Wojewody Dolnośląskiego oraz Burmistrza Leśnej.
Pracownicy świadczą pomoc w pełnym
zakresie. Zmienia się jedynie procedura
weryfikacji przy udzielaniu pomocy – Ośrodek był wyłączony z obsługi bezpośredniej
do dnia 21 kwietnia, kontakty z klientami
odbywają się także w formie rozmów telefonicznych oraz kontaktu elektronicznego.
Pomimo tych ograniczeń ilość zapytań i telefonów jest bardzo duża.
Pracownicy do dnia 30 kwietnia pracowali podzieleni na dwie grupy, aby jednorazowo wszyscy z danego zespołu nie przebywali w Ośrodku. Jeżeli zdarzyłoby się, że
wszyscy pracownicy zostaliby objęci kwarantanną – zostałaby przerwana ciągłość
wypłat dla Klientów. To mogłoby stanowić
bardzo duże utrudnienie, ponieważ część
osób utrzymuje się jedynie z naszej pomocy.

Pomimo, iż obecnie jest prowadzona
bezpośrednia obsługa Klientów w Ośrodku,
pracownicy telefonicznie informują o możliwościach złożenia wniosków o pomoc.
Instruują mieszkańców jak należy złożyć
wniosek elektronicznie, czy założyć profil
zaufany. Zabiera to dużo więcej czasu, jednak widzimy efekty naszych działań. Coraz
więcej osób składa wnioski drogą elektroniczną i założyło konta bankowe.
Wnioski, wszelkie dokumenty oraz wyjaśnienia, które nie mogą zostać przesłane
drogą pocztową lub elektroniczną można
wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej
(w godzinach 7:00 – 14:00). Pomoc społeczna udzielana jest również na podsta-

wie wywiadu przeprowadzonego podczas
rozmowy telefonicznej. Od 1 kwietnia, na
podstawie specustawy, możemy telefonicznie przeprowadzać wywiady środowiskowe.
W związku z obecną sytuacją pracownicy
udzielają także telefonicznego wsparcia
dla mieszkańców. Część osób jest wystraszona obecną sytuacją, boją się o swoją
przyszłość.
Od 16 marca do 30 kwietnia mieszkańcom Gminy Leśna udzielono pomocy finansowej w formie okresowych i celowych
zasiłków w kwocie 62 380,00 zł. Pomocy
udzielono również rodzinom, w których
dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych
i działających w nich stołówek. Udzielone
wsparcie wyniosło do tej pory 7 700,00 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej zapewnia pomoc osobom
chorym, niepełnosprawnym i samotnym
w formie usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest 8 osób. M-GOPS pozyskał także
żywność z Banku Żywności we Wrocławiu
i w ramach współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej 60 osób w Schronisku dla
Bezdomnych na Baworowie otrzymało
paczki żywnościowe. M-GOPS w Leśnej

współpracuje także z Ochotniczą Strażą
Pożarną.
Żywność dostarczona została również do
osób objętych obowiązkową kwarantanną,
które nie miały możliwości samodzielnego
zdobycia zaopatrzenia. Zasady rozliczenia
finansowego uzgadniane były indywidualnie. Tą formą pomocy zostało objętych
8 osób przebywających w kwarantannie.
Bardzo chcielibyśmy podziękować
strażakom, wolontariuszom i wszystkim
osobom zaangażowanym w pomoc w tym
trudnym czasie.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa zaleca się kontakt telefoniczny oraz mailowy z pracownikami
M-GOPS. Jednak w sprawach pilnych oraz
wymagających osobistego stawiennictwa,
specjalnie na potrzeby klientów, został
otwarty punkt, w którym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00
dyżurują pracownicy. Punkt jest przystosowany do bezpiecznego przyjmowania
stron. Niezbędne dane kontaktowe oraz
bieżące informacje znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem internetowym:
www.mgops-lesna.pl.
Marta Sudejko

Żródło: www.gov.pl
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Obiekty sportowe udostępnione mieszkańcom
Informujemy, iż od dnia 7.05.2020
roku obiekt Orlik Zielony oraz obiekt
lekkoatletyczny „Królowa Sportu”
został udostępniony dla mieszkańców. Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania z obiektów.

REGULAMIN KORZYSTANIA
z Orlika Zielonego oraz obiektu lekkoatletycznego „Królowa
Sportu” w Leśnej
Ośrodek Kultury i Sportu uprzejmie informuje, że zostały ustalone tymczasowe zasady korzystania z Orlika Zielonego oraz obiektu lekkoatletycznego
„Królowa Sportu” w Leśnej w związku
z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych podczas występującego stanu
epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii). Dozór
nad obiektem sportowym Orlik Zielony

oraz obiektem lekkoatletycznym „Królowa Sportu” prowadzi OKiS w Leśnej.

• osoby korzystające z obiektu mają Wprowadza się następujące zasady kozapewniony dostęp do środków do de- rzystania z obiektu:
zynfekcji sprzętu sportowego oraz rąk; • udostępnianie obiektu użytkowWprowadza się następujące zasady ko- • zapewniony zostanie 15-minutowy nikom odbywa się po wcześniejszym
rzystania z obiektów:
odstęp pomiędzy wchodzącymi i wy- telefonicznym uzgodnieniu terminu
• udostępnianie obiektów użytkow- chodzącymi grupami korzystających;
z panem Adamem Łuczyńskim – telenikom odbywa się od poniedziałku do • dokonywana będzie dezynfekcja fon nr 505 383 179;
piątku w godz. 16:00-20:00 oraz w so- urządzeń po każdym użyciu i po każdej • weryfikowana będzie liczba osób
boty i niedziele w godz.
grupie użytkowników;
korzystających z obiektu; na obiekcie
• 12:00-20:00, lecz na każdym boisku • Wejście na obiekty będzie udostęp- mogą przebywać maksymalnie 4 osoby
będzie mogła przebywać ograniczona nione jedną bramką od strony Orlika w jednym czasie;
liczba użytkowników.
Zielonego.
• osoby korzystające z obiektu mają
• udostępnianie boiska grupie do 6
zapewniony dostęp do środków do deosób będzie trwało 1 godzinę, w przy- Regulamin wchodzi z dniem 07.05.2020 zynfekcji sprzętu sportowego oraz rąk;
padku braku kolejnej grupy, czas ten roku do odwołania.
• zapewniony zostanie 15-minutowy
może zostać wydłużony do czasu poodstęp pomiędzy wchodzącymi i wyjawienia się kolejnej grupy użytkow- Obiekt Orlik Biały (byłe lodowisko) zo- chodzącymi grupami korzystających;
ników obiektu,
stał również udostępniony dla miesz- • dokonywana będzie dezynfekcja
• weryfikowana będzie liczba osób ko- kańców.
urządzeń po każdym użyciu i każdej
rzystających z obiektów – na jednym
grupie użytkowników;
boisku może przebywać maksymalnie Poniżej – REGULAMIN KORZY6-ciu użytkowników + trener, nato- STANIA z Orlika Białego w Leśnej Wejście na obiekt będzie udostępnione
miast na wszystkich obiektach łącznie Dozór nad obiektem sportowym Orlik od strony wejścia na plac zabaw.
może przebywać maksymalnie 18-stu Biały prowadzi Adam Łuczyński w ra- Regulamin wchodzi z dniem 05.05.2020
użytkowników + trenerzy w tym sa- mach porozumienia z Ośrodkiem Kul- roku do odwołania.
mym czasie;
tury i Sportu w Leśnej.
OKiS
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Drodzy Ósmoklasiści, Drogie Ósmoklasistki – społeczność Zespołu Szkół ElektrycznoMechanicznych w Lubaniu – Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowie
i obsługa – czeka na Was i na nowy rok szkolny.
We wrześniu 2020 r. rozpoczniemy wspólną przygodę, która dla uczniów Liceum potrwa
4 lata, dla uczniów Technikum 5 lat, a dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia 3 lata.
Dokonując wyboru szkoły ponadpodstawowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników.
Ważna jest atmosfera jaka panuje w szkole, dostrzeganie ucznia przez nauczycieli, wsparcie
emocjonalne w trudnych chwilach, życzliwość, koleżeńskość. Nasi nauczyciele i uczniowie
cechują się zrozumieniem, otwartością i akceptacją.
Jako szkoła mocno stawiamy na współpracę z pracodawcami i praktyczną edukację.
Nasi nauczyciele są egzaminatorami egzaminów maturalnych i zawodowych.
Kierunki uruchamiane w szkole zapewniają możliwość bardzo dobrego wyboru dalszej
drogi zawodowej i rozwoju osobistego.
W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy następujące profile klas:
→

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Drzewieckiego

→

Technikum im. Stefana Drzewieckiego
technik elektryk
technik elektronik
technik mechanik (CNC)
technik pojazdów samochodowych
technik chłodnictwa i klimatyzacji

→

Branżowa Szkoła I stopnia im. Stefana Drzewieckiego
elektryk
operator obrabiarek skrawających (CNC)
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik.

Jeżeli chcesz studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, wybierz
liceum ogólnokształcące lub technikum, które daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
Jeżeli chcesz w ciągu trzech lat zdobyć zawód, wybierz branżową szkołę I stopnia. Po jej
ukończeniu możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

DO ZOBACZENIA !!! CZEKAMY NA CIEBIE !!!
Reklama płatna
Reklama płatna
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Działania gminnych OSP
w kwietniu 2020 r.

Pożar lasu w okolicach
elektrowni…

•
07.04.2020 godz. 10:45 – pożar nieużytków ok. 100m2 na wysokości budynku
przy ul. Baworowo nr 95. Przyczyna – podpalenie. Działania prowadziła OSP Leśna.
• 07.04.2020 godz. 14:09 – pożar w lokalu po byłym sklepie z odzieżą używaną
ul. Sienkiewicza 23 w Leśnej. Osoba poszkodowana przekazana zespołowi ratowniczemu pogotowia ratunkowego. Przyczyna – zaprószenie ognia. O zaistniałym
zdarzeniu poinformowano telefonicznie
właściciela lokalu. Działania prowadziła
OSP Leśna + PSP.
• 13.04.2020 godz. 19:29 – ul. Żeromskiego 28 „kobieta źle się czuje, kręci jej się
w głowie”. Sprawdzenie urządzeniem na
obecność CO2 z wynikiem ujemnym. Przyczyna zdarzenia : wady urządzeń grzewczo-kominowych. Sprawa przekazana do
Referatu GN UM. Działania prowadziła
OSP Leśna + PSP x 2.
• 18.04.2020 godz. 13:32 – pożar lasu
i poszycia leśnego nad rzeką Kwisa – skarpa nad „Doliną pereł” Działania prowadziły OSP Leśnax2, OSP Świecie, OSP Grabiszyce, OSP Pobiedna + PSP.
• 20.04.2020 godz. 15:00 – pożar porzuconego samochodu dostawczego w lesie w Świeciu. Przyczyna – podpalenie.
Działania prowadziła OSP Leśna.
• 20.04.2020 godz. 16:30 – dogaszanie
pogorzeliska – skarpa nad „Doliną pereł”.
Działania prowadziła OSP Leśna.
• 20.04.2020 godz. 19:04 – pożar suszarni drzewa w tartaku w Złotnikach
Lubańskich. Prawdopodobna przyczyna
– zwarcie instalacji elektrycznej.

Zgłoszenie o pożarze lasu w okolicach
elektrowni wodnej przy ul. Baworowo w Leśnej wpłynęło do leśniańskich
strażaków w dniu 18 kwietnia o godz.
13:22. Do zdarzenia wyjechały 2 zastępy z OSP Leśna. Na miejscu okazało się, że pali się ok. 1 ha ściółki
leśnej na stromym zboczu nad rzeką
Kwisą, naprzeciwko dawnej szlifierni
pereł. Ze względu na rozmiar pożaru

Działania prowadziły: OSP Złotniki, Leśna, Grabiszyce + PSP. Na podkreślenie zasługuje szybka interwencja OSP Złotniki,
dzięki której nie doszło do większych strat.
Częściowemu spaleniu uległa suszarnia.
Uratowano ok. 100 m3 drzewa, dzięki czemu nie doszło do zagrożenia pożarowego
sąsiednich budynków.
• 21.04.2020 godz. 02:23 – pożar nieużytków ok. 20 m2 ul. Pocztowa, kierunek
ośrodek wypoczynkowy. Przyczyna – podpalenie. Działania prowadziła OSP Leśna.
• 21.04.2020 godz. 15:47 – pożar Lasu
Lubańskiego. Spaleniu uległo ok. 10 ha
lasu. Działania prowadziły m.in. jednostki
gminy Leśna: OSP Leśna x 2, OSP Świecie,
OSP Grabiszyce, OSP Pobiedna x 2, OSP
Szyszkowa + PSP. Możliwa przyczyna:
podpalenie lub zaprószenie ognia.
• 22.04.2020 (godz. nocne i dzienne) –
dogaszanie pogorzeliska w systemie zmianowych, w działaniach brały udział OSP
Leśna, OSP świecie, OSP Szyszkowa, OSP
Grabiszyce.
• 22.04.2020 godz. 13:29 – pożar butli
z gazem Smolnik 62. Działania prowadziła
OSP Leśna.
• 22.04.2020 godz. 20.30 – „bobry
uwięzione w sztolniach-kielichach” zapory leśniańskiej. Działania prowadziła
OSP Leśna.
• 23.04.2020 godz. 12:48 – pożar
w obiekcie naprzeciwko sztolni przy drodze w kierunku Świecia (podpalenie opon
i śmieci). Działania prowadziła OSP Leśna.
(ZS)

Komendant Straży Pożarnej w Złotnikach Lubańskich
Składam serdeczne podziękowania dla strażaków za
bardzo szybkie oraz profesjonalne gaszenie pożaru tartaku,
który miał miejsce dnia 20 kwietnia 2020 r. w Złotnikach
Lubańskich.
Z wyrazami wdzięczności
Marian Witek
Zmarł Edwin Gęsikowski
W dniu 5 maja 2020 roku zmarł w Warszawie, przeżywszy 89 lat,
ŚP. EDWIN GĘSIKOWSKI.
Przez wiele lat był członkiem Zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Leśnej. Wcześniej był represjonowany
przez władzę i jako żołnierz pracował w kopalni uranu na Śląsku.
Był członkiem Związku Represjonowanych.
Pochowany został na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

i trudne warunki terenowe kierujący
akcją poprosił o zadysponowanie kolejnych sił i środków. Z ogniem walczyły wspomniana OSP Leśna – 2 zastępy, OSP Pobiedna – 2 zastępy, OSP
Grabiszyce, OSP Świeradów-Zdrój – 2
zastępy oraz jednostka PSP. Pożar
został opanowany po godz. 16:00.
Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej podpalenie.

Wrak, pogorzelisko, tartak…
W poniedziałek 20 kwietnia 2020 r.
strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej mieli pełnie
ręce roboty. O godz. 15:00 zostali zadysponowani do częściowo spalonego,
tlącego się jeszcze pojazdu osobowego,
porzuconego w lesie na końcu miejscowości Świecie. Działania polegały
na dogaszeniu pojazdu i ściółki leśnej.
W działaniach uczestniczyła OSP Leśna, jednostka PSP oraz Policja.
O godz. 16:00 OSP Leśna wyjeżdżała do dogaszania pogorzeliska leśnego
nad rzeką Kwisa, po pożarze z dnia
18.04.2020 r. Działania były prowadzone do godz. 19:00. Kolejne wezwanie
nasze jednostki otrzymały kilka minut

po godz. 19:00 - do palącej się suszarni w tartaku w Złotnikach Lubańskich.
Dzięki szybkiej interwencji druhów
z OSP Złotniki Lubańskie nie doszło
do rozprzestrzenienia się ognia i większych strat. W działaniach uczestniczyły OSP Złotniki Lubańskie, OSP Leśna
x 2, OSP Grabiszyce oraz jednostka PSP.
Kolejny wyjazd odnotowała OSP
Leśna o godz. 2:23 w nocy dnia
21.04.2020 r. do pożaru nieużytków
przy ul. Pocztowej w Leśnej. Dzięki działaniom druhów nie doszło do
rozprzestrzenienia się ognia na większej powierzchni. Spaleniu uległo ~
ok. 20 m2 nieużytków.
(ZS)
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Ekologia a seniorzy
Obok Orlika (naprzeciwko siłowni)
została zainstalowana budka dla
owadów oraz tablica informacyjna
o pszczołach. Następnie została
zbudowana ptasia wioska z bocianim gniazdem.
Bardzo byśmy chcieli, aby jakiś bociek
u nas zamieszkał. Seniorzy przy po-

mocy specjalistycznego sprzętu zainstalowali 10 budek lęgowych.
Mamy nadzieję, że rozćwierkani lokatorzy polubią je i chętnie się do nich
wprowadzą. Jeśli ktoś chciałby dodać
swoją budkę do ptasiej wioski to jest
taka możliwość.
Irena Dudzińska

Nowe publikacje Urzędu Miejskiego w Leśnej
Katalog „Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939-1945”
naszego regionu w czasie światowej
zawieruchy rozpętanej przez wodza
Trzeciej Rzeszy Adolfa Hitlera. Koncepcja prezentacji zakłada ukazanie historii niemieckiego wówczas miasteczka
Marklissa w przełomowym czasie drugiej wojny światowej.

Tajemnice Leśnej
i Zamku Czocha
1939-1945

1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej otworzono
w podziemiach ratusza galerię historyczną pn: „Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939-1945”. Ekspozycja ta
ukazuje kluczowe momenty dziejów

W związku z Targami Turystyki
i czasu wolnego, które odbyły się we
Wrocławiu w ostatni weekend lutego
2020, powstała publikacja prezentująca wystawę. Katalog ma 10 stron i zawiera zdjęcia z wystawy i krótkie opisy
i cytaty osób na zdjęciach. Nieodkryte
jeszcze tajemnice Leśnej przyciągają
miłośników zagadek historii, dlatego
powstała galeria w podziemiach, a teraz katalog, w którym zachęcamy do
zwiedzania części podziemi ratusza,
siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej.
W 1939 roku Marklissa liczyła 2201
mieszkańców. Mimo wojny, rozpętanej
przez Hitlera, życie było tu bezpieczne, wręcz sielankowe. Włoch Mariano

Turystyczna Panorama Leśnej, czyli – odpocznij
pięknie!
Targi Turystyki to miejsce, gdzie prezentuje się walory turystyczne danego
obszaru lub miejsca, a takie z pewnością ma do zaoferowania nasz region.
Dlatego powstała Turystyczna Panorama Leśnej, w której prezentujemy prawie 50 agroturystyk. „Sen i wypoczynek
wśród dzikiej przyrody, w niezapomnianych miejscach, wśród gościnnych gospodarzy, z unikalną ofertą warsztatów i swojskim jedzeniem to najlepszy
sposób na relaks dla głowy, regenerację
ciała i złapanie równowagi duchowej.

Leśna oprócz wielu własnych atrakcji
jest przede wszystkim bardzo dobrą
i kameralną (z daleka od zgiełku dużych
hoteli) bazą noclegową do wypadów
w gronie rodziny lub przyjaciół.” – pisze
we wstępie Burmistrz Leśnej. W publikacji można znaleźć adresy i numery
kontaktowe do poszczególnych agroturystyk oraz adresy internetowe, czyli
wszystko co jest potrzebne, żeby wybrać
odpowiednie miejsce na wypoczynek.

Paolozzi, który pojawił się tu w 1943 r.,
zmuszony do pracy w przemyśle wojennym hitlerowskich Niemiec, tak widział
to miejsce: „Marklissa była spokojną
miejscowością, która liczyła niewiele
dusz, zabitą deskami w sercu Dolnego
Śląska i taką pozostałaby, może nawet
nie zauważając wojny, jeśli nie musiałaby gościć V.D.M., fabryki, w które
konstruowano V-2, słynna tajną broń,
która według przewidywań Hitlera
miała przesądzić o losach wojny, unicestwiając wszystkich wrogów Niemiec.
Moje młode ręce, niewinne i nieszkodliwe, również splamiły się – pomimo
że tego nie chciałem – przez fakt, że
wytwarzałem tam części, mały trybik
tych śmiertelnych rakiet (…)”. Paolozzi
mylił się, sądząc, że produkuje części
do słynnych rakiet V-2. W Marklissie

wytwarzane były bowiem podzespoły
do lotniczych silników rakietowych.
W części pierwszej prezentacji ukazane zostało miasto i jego kluczowe
miejsca związane z późniejszymi wojennymi wydarzeniami.
W części drugiej przedstawiamy tematykę wojenną (ostatnie lata wojny),
dotykającą miasto. Sekcja trzecia to losy
przybyszów – robotników przymusowych, więźniów obozów, ludzi zmuszanych do pracy na rzecz machiny wojennej Trzeciej Rzeszy. Wreszcie na koniec
zaprezentowano kilka epizodów z wojennych dziejów jednego z najbardziej
tajemniczych (do dziś!) zamków na Dolnym Śląsku – Zamku Czocha. Projekt
wykonawczy sfinansowała Gmina Leśna.
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Katalog
produktu
lokalnego
Poznaj ofertę produktów lokalnych
i noclegów tworzonych przez aktywnych i kreatywnych mieszkańców naszej gminy.
Wejdź na katalog online:

www.gminalesna.pl

Witamy w Gminie Leśna,
miejscu gościnnym, bogatym
w ludzkie talenty i piękno przyrody.

Elżbieta Kwiatkowska
Przekazujemy w Twoje ręce informator zawierający wszystkie informacje
o noclegach w naszej gminie – aktualne
na rok 2020.
Sen i wypoczynek wśród dzikiej przyrody, w niezapomnianych miejscach,
wśród gościnnych gospodarzy, z uni-

• unikalna i bogata historia (od czasów średniowiecznych po tajemnice
drugiej wojny światowej i słynnej
„twierdzy szyfrów”);
• niezapomniane krajobrazy, zabytki
i miejsca na pamiątkowe fotografie
– Zamek Czocha, Zamek w Świeciu,
punkty widokowe w Miłoszowie, Gra-

w Polsce do Leśnej, perłowym szlakiem poprzez kompleks Doliny Pereł i Słomiany Dwór – muzeum kultury górnołużyckiej, gdzie można
poznać burzliwe dzieje pogranicza
austriacko-pruskiego, czy zobaczyć
wyroby z pereł poławianych w Kwisie
między XVI a XIX wiekiem;

Znajdziesz tam ofertę leśniańskich
produktów lokalnych (potraw, pamiątek, usług) oraz informacje
o najważniejszych atrakcjach turystycznych Gminy Leśna.
Siłą naszej oferty jest różnorodność i jakość. Nie ma dwóch
identycznych pamiątek, lokalna
potrawa za każdym razem może
smakować troszkę inaczej zawsze
jest jednak oryginalna i powiązana
z lokalną tożsamością.
Równie wartościowym jak sam
efekt (gotowy produkt) jest proces tworzenia i kontakt z twórcą.
Turyści, którym nie wystarczy
„konsumpcja” i chcą poznać coś
nowego, mogą wziąć udział w samodzielnym wykonaniu produktu

